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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pașcu Roxana 

Adresă Str. Silvestru Străpungere, Nr. 11, Sc. A, Ap. 37, Jud. Iași, Cod. 700002, România 

Telefon Mobil: +40745689517 

E-mail ing.dr.roxana@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24.12.1984 

Sex Feminin 

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

2014-2015 
Atestat de finalizare a studiilor Postdoctorale, Facultatea de Horticultură, specializarea Floricultură, titlul 
tezei: ‘Studii privind agrobiologia unor specii ornamentale utilizate în amenajarea acoperișurilor verzi” 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2010-2013 
Diplomă de Doctor, Facultatea de Horticultură, specializarea Pomicultură, titlul tezei de doctorat: 
‘Cercetări privind ecologia, biologia și tehnologia speciilor pomicole ornamentale în vederea integrării 
lor în design-ul peisager” 
-Metode moderne de cercetare; 
-Managementul proiectelor; 
-Valorificerea particularităților biologice, ecologice și tehnologice ale speciilor pomicole; 
-Metode de valorificare a speciilor pomicole ȋn scop decorativ 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

2009-2011 
Diplomă de master, Facultatea de Horticultură, Specializarea Amenajări peisagistice urbane și 
teritoriale, titlul lucrării de disertație: ‘Cercetări privind integrarea speciilor pomicole ornamentale în 
design-ul peisager” 
-Reabilitarea și reamenajarea sit-urilor istorice;  
-Urbanism și amenajare teritorială; 
-Consultanță managerială; 
-Utilizarea materialelor ecologice și tehnologii peisagistice avansate.  
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/ furnizorului de formare 

2004-2009 
Inginer diplomat/ diplomă de licență- Facultatea de Horticultură, domeniul Horticultură, specializarea 
Peisagistică, titlul lucrării de diplomă: ‘Modalităţi de utilizare şi cultivare a speciilor floricole din grupa 
imortelelor” 
-Arhitectura peisageră; 
-Arboricultură ornamentală; 
-Proiectare peisageră; 
-Design peisager; 
-Managementul proiectelor  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 

http://cod-postal.clubafaceri.ro/coduri.postale.p..jx.Iasi.lx.Iasi.sx.Strapungere%20Silvestru%20nr.%202-26.html
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 
2000-2004 
Diplomă de bacalaureat şi atestat în informatică (analist programator)  
profil  matematică – informatică,  
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” - Bacău 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

17.11.2010-29.11.2010 
Certificat de absolvire a cursurilor de formare pentru ocupația de MANAGER DE PROIECT 
 - planificarea, analiza riscului și implementarea proiectului 
 - managementul resurselor umane în cadrul unui proiect 
 - managementul financiar 
Euro Didact S:R:L în colaborare cu Ministerul Muncii, familiei si protectiei sociale, si Ministerul 
Educatiei, cercetării și inovării 
 
08.11.2010-15.11.2010 
Certificat de absolvire a cursurilor de formare pentru ocupația de FORMATOR 
 - organizarea programelor și a stagiilor de formare 
 - proiectarea programelor de formare 
 - marketing-ul formării 
Euro Didact S:R:L în colaborare cu Ministerul Muncii, familiei si protectiei sociale, si Ministerul 
Educatiei, cercetării și inovării 

Experiență profesională 
Numele angajatorului 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele angajatorului 
Perioada  

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
2015-prezent 
Asistent universitar  
Cercetare, predare lucrări practice și seminarii. 

 
Garden Mania S.R.L. 
2019 - prezent 
Administrator 
Întocmire proiecte de amenajare peisagistică, implementarea acestora, activitați administrative 
- Documentatii tehnico - economice faza II de proiectare: studiu de fezabilitate, inclusiv documentaţii 
pentru obţinerea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism sau de către instituții 
abilitate să avizeze/autorizeze proiectul, precum și documentații necesare modificării acestora, dacă 
este cazul, pentru numeroase proiecte( „Îmbunătățirea mediului urban din municipiul Piatra Neamț prin 
amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica”, „Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța 
prin amenajarea unei grădini publice”, „Amenajare gradină publică în zona marginalizată Văleni”) 
- ‘’Contract de achiziție publică servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște", județul Dâmbovița -PMT-2018-P-
019, COD UNIC DE IDENTIFICARE: 4279944-2018-23 
- ‘’Contract de achiziție publică servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița - PMT-2018-P-
020, Cod unic de identificare 4279944-2018-24 
 

Numele angajatorului 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
2013-2015 
Asistent universitar asociat 
Predare lucrări practice, seminarii la disciplinele: Proiectare asistată de calculator și Restaurare și 
reabilitare peisageră  

 

Numele angajatorului 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

Întreprindere Individuală Pascu Roxana 
2013-2018 
Administrator 
Întocmire proiecte de amenajare peisagistică, implementarea acestora, activitați administrative 
- Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții Amenajarea de spații verzi publice cu acces nelimitat în 
zona ubană degradată Stadion Mecanica din municipiul Orăștie, județul Hunedoara; 
- Proiect Tehnic Amenajare parc Tiglina 1 și Amenajarea peisagistică a scuarului central Str.Brailei si 
inel de rocada din Municipiul Galati , din orașul Galați; 
- Studiu de Fezabilitate privind arhitectura si peisagisctica Micro Raion 16 
- Proiect Tehnic Amenajare spații verzi, amenajare loc de joaca pentru copii, dotare cu mobilier urban și 
împrejmuire în localitatea Codrești, comuna Ciorăști, județul Vrancea și Amenajare spații verzi, 
amenajare loc de joaca pentru copii, dotare cu mobilier urban și împrejmuire în localitatea Satu Nou, 
comuna Ciorăști, județul Vrancea 
- Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru obiectivul de investitii: Amenajare scuar b-dul Galati - 
str. Otelari. Amplasat la intrarea în orașul Galați. 
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Numele angajatorului 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 

Numele angajatorului 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
15.09.2011-15.05.2013 
Doctorandă 
Predare lucrări practice, seminarii la disciplinele: Proiectare asistată de calculator și Restaurare și 
reabilitare peisageră  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 
S.C. MARWA TRAVEL S.R.L. 
14.11.2011-1.12.2011 
Șef de șantier  
Amenajarea unor spații verzi în comuna Brăești, judeţul Iași.  
Spațiile amenajate au fost următoarele:  

✓ în satul Albești, lângă școală 
✓ în satul Rediu, lângă biserică 
✓ în satul Brăești – Cămin Cultural 
✓ în satul Cristești – Centru  

Acestea aparţin domeniului public al Consiliului Local Brăești. Suprafaţa totală a terenurilor este de 
8.596 m2.  
 
2010-2013 
Cercetător științific 
Cercetător în cadrul Proiectului de cercetare POS CCE, lD 524, Cercetări privind relațiile dintre 
răspunsul genomic, metabolismul fenolpropanilor și fotosinteză în condiții de stres abiotic pentru 
optimizarea potențialului biosintetic la zmeur și mur, contract nr.151/2010 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 
 
2008-2010 
Practică la S.C. AgrocomFrance, finalizată cu realizarea unui numar de 20 de grădini si două spații 
aferente unor centre comerciale 
 - Amenajare grădină de 3000 m², pentru Complexul Canin Voluntari, Bucureşti; 
 - Amenajare spaţiu verde de 1,5 ha, pentru un Complexul Turistic din staţiunea Breaza jud. Prahova; 
 - Amenajare spaţiu verde de 700m², pentru cabana Stâna Regală, de la cota 1400 din Sinaia, jud.  
 Prahova; 
 - Amenajarea unei grădini private de 1000m², din complexul rezidenţial Pipera , Bucureşti; 
 - Amenajarea unei grădini private de 1200m², dintr-un complex rezidenţial din mun. Craiova, jud. Dolj; 
 - Amenajarea unei grădini private de 1500m², din Sighetul Marmației, jud. Maramureș; 
 - Amenajare spaţiu verde de 900m²pentru Hotel Vila Royal, din centrul orașului Sighetul Marmației, jud. 
Maramureș; 
 - Amenajarea unei grădini private de 1800m² din Focșani,  jud. Vrancea. 

  

Permis de conducere categoria B 

Hobby 
 

Sport: Inot, volei, mersul pe jos 
Artă: design floral, design interior 

Limba maternă Română 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

1. Limba Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

2. Limba Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate pentru lucrul în echipă, comunicativitate, perseverenţă, responsabilitate, seriozitate 
- Reprezentantul studenţilor Faculăţii de Horticultură în cadrul consiliului Facultății de Horticultură și al 
Universității „Ion Ionescu de la Brad”, Iași 2004-2012. 
- Voluntariat în cadrul Ligii studenților din U.S.A.M.V. Iași 2004-2009. 
- Organizator de acțiuni și evenimente studențești (Agronomiadă, FestudIS,Târg de job-uri, Balul 
bobocilor, jurizare concursuri stunțești) și implicare în numeroase proiecte studenţeşti atât sportive cât 
şi didactice. 
- Mentorat profesional și consultanță în carieră, 
- Cursuri de dezvoltare a carierei pentru persone din mediul rural și din categorii defavorizate, activități 
desfășurate în colaborare cu Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, Galați 
- Organizare de activități de binefacere destinate copiilor din Centrul pentru servicii de tip familial, 
Bacău și Fundația Solidaritate și Speranță din Iași.  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de iniţiativă, capacitate de organizare 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Autocad, Lumion, 
SketchUp, Pro Landscape arhitecture. 
 

 
 
 
 
 

dr. ing. Roxana Pașcu  
 
 
 
 
 


